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Kære forældre og børn!
Lemming d. 15. januar 2021
I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.

Ugen der gik:
Ugen er gået med at tilpasse os til de restriktioner, der er og planlægge en tålelig hverdag for alle.
Ugen der kommer:
Det bliver en uge i coronaens tegn, hvor nødundervisning og nødpasning fortsætter. For nogle i en
lidt anden form.

Morgensang:
Nogen synger sammen foran skærmen – hver for sig.
Som noget nyt, vil vi ”sende” morgensang på Meet hver onsdag kl. 8.30-ca 8.45.
De børn, der møder ind på skolen, skal møde inden kl. 8.30 eller efter 8.50.
Vi glæder os til at se ALLE børn på skærmen på onsdag: koden er: morgensang
Vi skal synge: Gud ske tak og lov (nr 10) og I sne står urt og busk i skjul (nr 118) i sangbogen!
Hav en tekst klar – enten print eller sangbog!
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Hjemmekontor:
Vi har evalueret og arbejdet på højtryk i forhold til at rette skemaet til, så det passer til alle klasser.
Lille- og Mellemgruppen har nu også lært den ædle kunst at redigere sig på Meet. Vi skulle lige
have koblet dem på systemet.
Store- og Ældste var i forvejen Meet-kørende fra før jul og før sommerferien!
Fremover vil lektierne ligge som skrevet under:
Børnehaveklassen: Facebook-gruppen
Lillegruppen: hjemmesiden - (både dansk og matematik)
Mellemgruppen: matematik på hjemmesiden og engelsk, idræt og dansk på Google kalenderen
Storegruppen: Google kalenderen/ Classroom
Ældstegruppen: Google kalenderen/ Classroom
VIGTIGT at børnene tjekker Google kalenderen hver dag!
Og skemaet for alle / på nær Børnehaveklassens ligger på hjemmesiden!
Bemærk at Lillegruppen er på Meet 4 dage kl 9.00 fra uge 3.
Her ligger lektier og skema samt guides:
https://www.friskolenilemming.dk/fjernundervisning---lektier

Hilsen fra undervisningsministeriet:
For fri- og folkeskoler gælder:
 at de gældende retningslinjer forlænges
 at der er nødundervisning, hvorfor I kan tilrettelægge skolehverdagen så det passer bedst til
elevernes formåen og udholdenhed
 at nødundervisning betyder, at I ikke skal følge fagrækken og må prioritere blandt fagene
 at sårbare og udfordrede elever fortsat må komme i skole
 at der kan etableres nødpasning
Angående nødpasning/ fra UVM:
Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. SFO og
klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil dog være mulighed for nødpasning – fx for elever i 0-4.kl.,
hvis det er nødvendigt for, at deres forældre kan passe deres arbejde ude som hjemme.
Men alle opfordres til i videst mulig omfang at holde barnet hjemme / og at afsøge alle muligheder
for pasning.
At et barn keder sig, indgår ikke i kriteriet for nødpasning.
Der opfordres til at nødpasning foregår i mindre og faste grupper.
NB: Nødpasningen er fra kl. 8.00-16.30
Guide til Google kalenderen:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/5f924afc1d0f635ac135248514a0bb0e.p
df
Til Storegruppen og forældre:
Først og fremmest - hvor er I bare seje! I kæmper og knokler med skolearbejdet på meet hver dag
og klarer det bare SÅ flot - godt gået!
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I dag fredag snakker vi i Storegruppen om at huske, at alle kan være med, når man fx mødes i
fritiden og spiller, snakker eller andet. Derudover skal vi prøve, om vi kan finde på noget socialt om
eftermiddagen på skærm, som børnene selv kan være tovholdere på. Måske skal børnene bare prøve
på tirsdag at bage sammen eller andet. Det bliver frivilligt at deltage, men man skal melde til eller
fra om formiddagen i timen sammen med mig! Hvad vi ender ud med ved jeg ikke i skrivende
stund, men spørg gerne nysgerrigt ind til det fredag eftermiddag eller i weekenden. Da det er om
eftermiddagen kunne det være, at der er nogle forældre, der vil hjælpe til som tovholdere på hvad,
vi beslutter, men det spørger børnene jer om, hvis det bliver nødvendigt..
Sååå ikke noget konkret herfra - men spørg gerne ind til det :)
God weekend - Dorte

Hente bøger mm på skolen:
Materialer kan hentes uden for skolens åbningstid: Før kl. 8.00 eller efter kl. 16.30
Fødselsdage:
Caroline Krogsgaard den 16. januar
Adam Fredberg den 21. januar
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Deadline til ugebrevet:
Hvis man gerne vil have et skriv i ugebrevet, skal det sendes til Friskolens mail senest torsdag kl.
20.00
Arbejdslørdag i 2021:
Arbejdslørdagen kommer til at ligge i weekenden d. 25. og 26. september. Den er lagt over to dage
ifht at vi ikke kender covid19 situationen og forsamlingsforbuddet (antal)

Kalender:
09. august:
25.-26. sept.:

Første skoledag i det nye skoleår
Arbejdsdage i børnehave og Friskole

Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden!)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 4014 3298
Kontakt til Friskolen: friskolenilemming@gmail.com / 8685 9333
Rengøring:
Har I spørgsmål til rengøringsplanen samt de nye områder og procedurer kan I skrive til
maria.fredberg@hotmail.com
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De bedste hilsner fra rengøringsudvalget: Mai-Britt, Glennie og Maria

Vigtig info omkring rengøring i uge 1 og 2
Da der kun er elever på skolen til nødpasning, er det ikke alle områder, der skal rengøres. De der
skal komme og gøre rent de næste 2 uger er:
Weekend uge 2: 15/1-17/1:
Område 1:
Sophia Kragh
Område 2:
Malthe Skov Louring
Område 3(- mødelokale):
Gustav Munk Brandt
Område 4:
Tobias Hvilsted Hansen
Område 7(salen fejes og lang gang): Charlie Balzer Haarup
Hilsen rengøringsudvalget!

Rigtig god weekend 
Hilsen
Ole
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SFO
Ugen er gået med masser af udeleg, ture på kælebakken og andre SFO- aktiviteter. Vi har stadig
ganske få børn i SFO-nødpasning, så herfra skal lyde en stor tak til alle jer, der finder de umulige
løsninger og sørger for, at vi kan holde tilbuddet om nødpasning åbent for dem, som har behovet.
Vi ved, at det er svært, vi savner alle børnene, og vi hører også fra mange, at børnene savner at
komme ned og være sammen med kammeraterne. Virkeligheden er bare desværre den, at vi står
foran tre uger mere med nødpasnings-restriktioner, som ikke tager hensyn til, at det er svært, og at
vi savner hinanden.
Vi arbejder på at lægge lidt forskellige aktiviteter op på skoletube, hvor SFO er ved at etablere sin
egen kanal … I skal nok høre nærmere, så snart det er på plads.
Ligesom sidste uge skal i tilmelde til nødpasning inden fredag kl 16.00 til Britta på tlf. 28594194
(husk tidspunkt), og vi henviser til restriktionerne som er nævnt i ugebrevet!
Mange hilsner
SFO
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